
Martijn Meijers winnaar prof. J.M. Tienstra 
Onderzoeksprijs 2016!

De jury van de prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2016, bestaande uit Menno Tienstra (voorzitter en zoon 
van prof. Tienstra), George Vosselman, Ben Gorte, Roel Nicolai (winnaar 2014) en Sandra Verhagen, heeft 
de ontvangen inzendingen voor deze prijs beoordeeld en besloot unaniem Martijn Meijers aan het bestuur 
van het NCG voor te stellen als winnaar van de prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs. Het bestuur van het 
NCG heeft de voordracht overgenomen.

Martijn Meijers krijgt de prijs, een award en een geldprijs, op 
het NCG symposium van 30 november aanstaande uitgereikt 
door de voorzitter van de jury, dr.ir. M. Tienstra. Aansluitend 
zal Martijn Meijers een presentatie houden over zijn onderzoek 
op gebied van vario-scale geo-information.
Voor nadere informatie zie de website van het NCG, 
www.ncgeo.nl.

Met in deze editie

Met in deze editie: Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs voor 
Martijn Meijers, Afstudeeronderzoek Olivier Rodenberg, 
3D Athens 2016, Smart Cities in China, E-GOS project, 

de EU en Kerstgroet
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Wij feliciteren Martijn van harte met deze 
welverdiende wetenschappelijke erkenning.

Afstudeeronderzoek Olivier Rodenberg ‘Indoor 

Tijdens zijn afstudeeropdracht heeft Olivier Rodenberg een methode ontwikkeld om een optimale obsta-
kelvrije route te vinden door een puntenwolk (point cloud) van een gebouw. Daarnaast moest het mogelijk 
zijn om zowel over de grond als door de lucht een route te vinden. Dit heeft hij gedaan door een indoor 
puntenwolk van het gebouw te segmenteren in een octree datastructuur. Deze structuur is gebruikt om 
de lege ruimte te scheiden van de gevulde ruimte. Dit resulteert in een gestructureerde verzameling van 
kubussen van verschillende omvang.
Vervolgens worden alle lege indoor kubussen geselecteerd. Van elke lege kubus wordt de afstand naar 
de vloer berekend en deze afstanden worden gebruikt voor de twee soorten verplaatsing. Om te weten in 
welke richting verplaatsing mogelijk is, worden voor elke lege kubus de aanliggende lege kubussen ge-

Al deze informatie samen wordt opgeslagen in een netwerk. Dit netwerk vormt de input voor een A* 

Oliviers afstudeerwerk is door zijn begeleider Sisi Zlatanova gepresenteerd tijdens de ISPRS “3D Indoor 
Workshop” in Athene.
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Op basis van full paper reviews is besloten de “3D Cadas-
tres 2016 best paper award” toe te kennen aan Katerina 

Lysandros Tsoulos voor hun paper “Management of Marine 
Rights, Restrictions and Responsibilities according to Inter-
national Standards”. De 3D Cadastres papers zijn gepubli-
ceerd door de FIG en zijn online te vinden op http://www.
gdmc.nl/3DCadastres.

Het wetenschappelijk 
programma bood ook 
de gelegenheid voor een 
gemeenschappelijke ple-
naire sessie 3D GeoInfo 
en 3D Cadastres waarin 
stilgestaan werd bij de 
nieuwste ontwikkelin-
gen: “Dynamic 3D City 
Models” (prof. Thomas 
Kolbe (TU Munich), 

“nD-PointClouds” (Peter van Oosterom (TU Delft) en “The 
3D Standards evolution” (Bart De Lathouwer (OGC Eu-
rope)). Verder nam FIG-president Chryssy Potsiou het voor-

en de wereldwijde UN-agenda. Behalve 3D Cadastres is ook 
aandacht besteed aan de nieuwste 3D-ontwikkelingen op 

-

Het merendeel van de deelnemers participeerde in alle con-
ferenties, waardoor de synergie tussen de events meer dan 
duidelijk werd en er sprake was van kruisbestuiving. De 
samenwerking tussen de drie organisaties is dan ook zeker 
voor herhaling vatbaar. 
In 2017 wordt 3D Geoinfo in Melbourne georganiseerd en in 
2019 in Singapore.
Daarnaast worden er inmiddels plannen gesmeed om in 
het najaar van 2018 een gecombineerde conferentie (ISPRS 
Com. IV, 3D GeoInfo, 3D Cadastres en UDMS) in Delft te 
organiseren. Meer info volgt in een volgende nieuwsbrief.

Zie: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W1/249/2016/
Een volgende stap in het onderzoek zou kunnen zijn om dit te koppelen aan indoor locatiebepaling. Deze twee methodes 
samen zouden het dan mogelijk moeten maken om te navigeren in een gebouw. 

Benieuwd naar de scriptie?
Zie: http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Afa1444c0-
b957-43a3-9a9e-a0a7664bb6c8?collection=education

Peter van Oosterom overhandigt de Best Paper 
Award 3D Cadastres aan Katerina Athanasiou.

Van 18 tot 21 oktober vond de “3D Athens 2016 Joint Inter-
national Conference” plaats. Drie verschillende organisaties 
bundelden hun krachten, te weten de “11th 3D Geoinfo 
Conference”, de “5th International FIG Workshop on 3D 
Cadastres” en de ISPRS “3D Indoor Workshop”. Deelnemers 
van alle continenten presenteerden in totaal 90 papers, 
waarvan 30 bij de 3D Cadastres Workshop. De actieve 

aan het succes van de 3D Cadastres Workshop. Verder zijn 
vanuit het bedrijfsleven 11 presentaties gegeven, waar-
onder de presentatie “3D Point Cloud Management” door 
Mike Horhammer (Oracle). De 3D GeoInfo peer reviewed 
papers zijn gepubliceerd in de ISPRS Annals/Archives (zie 
http://3dathens2016.gr/site/?page_id=23954).

3D Athens 2016 Joint International Conference
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Smart Cities in China

De principes van het Nederlandse stelsel van basisre-
gistraties en van het Europese INSPIRE (Infrastruc-
ture for Spatial Information in Europe) kunnen dienen 

het in gewenste formaten beschikbaar stellen van open 
data in China. Dat was de kern van de presentaties 
van Bastiaan van Loenen (Kenniscentrum Open Data) 
samen met Joep Crompvoets (KU Leuven) op het First 
Symposium on geographic information and smart city 
construction in Chongqing (China) in oktober 2016 voor 
ruimtelijk planners bij Chinese lokale en nationale 
overheden en ruimtelijke wetenschappers.
Het symposium was gericht op het promoten van 
uitwisseling van data tussen overheidsorganisaties en 
particuliere bedrijven en tussen overheidsorganisaties 
en burgers. Daarvoor is inzicht nodig in wat er komt 
kijken bij smart cities en wat de wensen zijn van ge-
bruikers van geo-data.

Het afstudeerrapport van Anne Jop de Jong (Geograp-
hic data as personal data in four EU member states) 
is te vinden op http://www.bastiaanvanloenen.nl/
pubs/2015AJJongThesis.pdf).

Van Loenen en Crompvoets waren uitgenodigd voor 
een toelichting op de theoretische uitgangspunten van 

cities en om verslag te doen van de stand van zaken in 
Europa op dit gebied.

Bastiaan van Loenen en Joep Crompvoets op het Smart Cities-symposium in 
Chongqing. 

In de voorbije maanden zijn de eerste resultaten van 
het project ‘Effective governance of open spatial data 

Zowel op de INSPIRE Conference 2016 in Barcelona als 
op het Open Data Research Symposium in Madrid pre-
senteerde Glenn Vancauwenberghe de eerste resultaten 

open data. Centraal in beide presentaties stond een 
analyse van de wijze waarop Europese landen gebruik 
maken van verschillende governance-instrumenten 

infrastructuur. De analyse toonde aan hoe overheden 
bestaande governance-instrumenten aanpassen dan 
wel nieuwe instrumenten introduceren, zoals strategi-
sche planning, performancemanagement, het oprichten 
van nieuwe organisaties of departementen, het inrich-
ten van overleginstanties, wetten en andere voorschrif-
ten, de (her)verdeling van taken en bevoegdheden, de 

van partnerschappen worden ingezet om actoren buiten 
de overheid actief te betrekken bij het ontwikkelen van 

Ook de mate waarin en de wijze waarop verschillende 
Europese lidstaten de resultaten en prestaties van hun 

zijn in Barcelona en Madrid door Vancauwenberghe 
toegelicht. Zijn boodschap hierbij was dat overhe-
den bij het meten en monitoren van hun geodata-
infrastructuur aandacht moeten hebben voor zowel de 
ontwikkeling van de verschillende – technologische en 
niet-technologische – componenten van de infrastruc-
tuur als voor de mate waarin geodata daadwerkelijk 
toegankelijk zijn, de mate en wijze waarop deze  data 
gebruikt worden en welke baten dit uiteindelijk met 
zich meebrengt. Doordat het gebruik van data en de 
uiteindelijk gerealiseerde baten vooralsnog lastig te 
meten zijn, blijken bestaande prestatiemetingen vooral 
oog te hebben voor de aanwezigheid van de verschillen-
de componenten en de beschikbaarheid en toegankelijk-
heid van data. Al is ook de wijze waarop deze aspecten 
gemeten worden nog voor verbetering vatbaar. 
Vancauwenberghe doet zijn onderzoek in het kader van 

-
beurs voor postdoctorale onderzoekers. Hij voert het 
onderzoek uit bij het Kenniscentrum Open Data onder 
begeleiding van Bastiaan van Loenen.
De presentaties zijn te vinden op http://www.bk.tudelft.
nl/over-faculteit/afdelingen/otb-onderzoek-voor-de-
gebouwde-omgeving/kenniscentrum-open-data/

Eerste resultaten E-GOS-project gepresenteerd
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Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

Uiteenlopende interpretaties binnen EU over per-

EU-lidstaten zijn verplicht hun data beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dat moet de economie stimuleren en 
controle op de overheid bevorderen. Richtlijn 95/46/EC (bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) wordt echter niet door 

van Loenen op het ISPRS-congres (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) in Praag in 
juli van dit jaar (zie: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-2/151/2016/). De presen-
tatie is gebaseerd op het afstudeerrapport van Anne Jop de Jong, student van de opleiding Geographical Informa-
tion Management and Applications (GIMA), van wie Van Loenen de begeleider was.

beschouwd als persoonsgegevens, tenzij bepaalde gegevens zijn weggewerkt en er geen adresverwijzingen in te 

Data Protection Authorities (in Nederland het College Bescherming Persoonsgegevens) geven suggesties voor 
gebruik en verspreiding, maar uniforme wetgeving ontbreekt. De EU-regelgeving voor gegevensbescherming dient 
dan ook verder te worden geharmoniseerd met als doel het verwijderen van barrières die een vrij gebruik van 

data te categoriseren zijn van niet-gevoelig naar gevoelig. Data die geen persoonlijke component bevatten kunnen 
dan alsnog worden gebruikt.
Het afstudeerrapport van Anne Jop de Jong (Geographic data as personal data in four EU member states) is te 
vinden op http://www.bastiaanvanloenen.nl/pubs/2015AJJongThesis.pdf).
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